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Stenografja — znaczy po grecka „zwize

pismo" a Tachygrafja— „szybkie pismo", zatem

„Stenotachygrafja oznacza: zwize, szybkie

pismo. Pismu takiemu nadawano i inne nazwy

jak np. Brachygrafja, Okygrafja, Fonografja,

Lacografja itp. wszystkie jednak te nazwy

obejmoway systemy, dce do skrócenia zwy-

czajnego pisma, za pomoc uproszcze gra-

ficznych.

Ktokolwiek zna dokadnie jaki jzyk, mo-

e sam sobie stworzy wasny system takiego

skrótopisma, a najlepszym tego dowodem, e
w samych Niemczech ogoszono drukiem prze-

szo 170 systemów, nie liczc kilkudziesiciu

projektów majcych reformowa niektóre z tych

systemów a drukowanych tylko w pismach spe-

cjalnych, oraz cigle jeszcze ukazujcych si

nowych prac w tym kierunku. Z caej tej

jednak pokanej liczby, wyróniono i zastoso-

wano w praktyce tylko systemy nastpujcych

autorów: Gabelsbergera, Stolzego, przerobione-

go przez Schreya a nastpnie przez Schmol-
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zcgo pod nazw systemu „Stolze-Schrey" —
Rollera, powstaego z pracy ftrendsa a nastp-
nie jeszcze przerobionego przez B-ci Kunow-
skich i nareszcie najmniej rozpowszechniony

system "Weltena.

Z tych wyrónionych na zachodzie syste-

mów, opracowano w jzyka polskim 15 po-

drczników, midzy którymi znajdaj si i 3
systemy geometryczne, wzorowane na podrcz-
nikach francuskich i angielskich: Blanca, La
Vallada, Coulon Thevenota, Couen de Prepeana,

Taylora, Pitmana i innych. Te 3 ostatnie wy-

.

dane w latach od 1858—1866 obecnie s ja
zupenie wycofane z uycia.

Nie mam zamiaru krytykowa prac na-

szych autorów, ale nie mog si powstrzyma
od zaznaczenia, e wielu z nich obarcza pami
uczcych si nadmiern liczb znaków graficz-

nych, odtwarzajcych: znaczniki, zrostki, pier-

wiastki, kocówki, przybranki itp. dodatki i wy-
jtki, utrudniajce poznanie tej ze wszechmiar
poytecznej umiejtnoci.

Skróty, po za alfabetem, niezawodnie

potrzebne, ale liczba ich winna by ograniczo-

na do minimum, gdy kady stenograf zasto-

suje w praktyce potrzebne mu skróty i swoje

znaki zapamita atwiej, anieli proponowane
przez róne systemy. Trzeba wic tylko wska-
za zasadnicze podstawy danego systemu —
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a te polegaj na najmniejszej iloci znaków

i podobiestwie ich do liter alfabetu, za po-

moc których odtwarzamy dwiki danego

jzyka.

W celu uproszczenia pisma, stenografja

posikuje si jednym tylko alfabetem, majcym
jednakowe znaki dla duych i maych liter.

V stenogramach nie trzymamy si cile za-

sad ortograficznych, odtwarzajc dwiki po-

dobne jednakowymi znakami np. ch= h, rz=,

sz, s= z i tp. Wogóle znakami odtwarzamy

dwiki — nie litery, gdy piszemy to co sy-

szymy, nie wchodzc w prawidowo pisowni.

Sowem, stenografja jest pismem fonetycznem.

Idzie wic tylko o to, aeby znaki graficzne

byy atwe do wykonania, atwe do zapami-

tania i o ile monoci krelone za pomoc
najmniejszej iloci porusze rki.

Taki wanie w przyblieniu system,

opracowa w ostatnich czasach stenograf par-

lamentarny Jan Dahms i nazwa go dla odró-

nienia od innych Stenotachygrafj.

Towarzystwo stenotachygraficzne w Lipsku

zapewnia, e do wyuczenia si tego systemu

wystarcza 10 godzin, podczas gdy na system

Stolze-Schreya trzeba zuy minimum 20 go-

dzin a na system Gabelsberyera 50— 60 go-

dzin. Rozumie si e ta liczba godzin ozna-

cza przyswojenie sobie zasad teoretycznych



— 6 —

danego systemu, nie za biego, gdy ta za-

wisa jest od indywidualnego uzdolnienia ucz-
cego si. Zasady teoretyczne niniejszego syste-

mu s tak nieliczne, e pewien nawyk w krele-

niu mona posi ju w kilka godzin, co nie

oznacza jednake monoci stosowania takiego,

do powolnego zreszt krelenia do praktycz-

nych celów. I trudno byoby si nawet po-

godzi z myl, aeby kilkogodzinna praca mo-

ga zastpi, duszy czas, potrzebny na wyro-

bienie sobie wprawy, niezbdnej do odtwarza-

nia mowy. — Zreszt zbyt szybka nauka nie

utrwala si dostatecznie w pamici. Nabycie

biegoci podanej t. j. monoci krelenia

od 120 — 180 wyrazów na minut, osi-

gamy jedynie za pomoc wicze praktycz-

nych, czyli, krelenia i odczytywania wyrazów,

zda i caych okresów. Z pocztku trzeba

odtwarza stenograficznie jakikolwiek tekst

z ksiek — a dopiero po nabyciu pewnej

sprawnoci, stenografowa pod dyktando lub

odtwarza mowy.

Nie mona adnego systemu z jednego

jzyka przeoy na inny jzyk, ale mona
z kadego istniejcego systemu, stosowa do

swojej metody to, co si istotnie okazuje prak-

tycznem i na tej wanie podstawie powsta
niniejszy:

Podrcznik stenotachygraficzny.

1. Dla wszystkich znaków graficznych

trzeba okreli wymiar, liczc za podstaw wy-

soko jednostopniow. Wysoko ta w niniej-

szym podrczniku wynosi 4 milimetry.

Uwaga. Uczcy si winni rozpoczyna

wiczenia graficzne mikiem piórem na pa-

pierze kratkowanym, nie krpujc si wy-

miarem kratki, ale wówczas ten wymiar

jednej kratki bdzie wanie wysokoci je-

dnostopniow.

2. Figury stenograficzne w niniejszym

podrczniku maj wysoko V*, 1 i 2 stop-

niow. Bywaj wprawdzie w niektórych pod-

rcznikach jeszcze t% 21
/j i 3 stopniowe ale

taka obfito wymiarów, stanowi due utru-

dnienie w praktyce, poprzestajemy wic na stu-

sunku figur: 2: 4: 8 milimetrów i ten wymiar

nie za linja podstawowa decyduje o znacze-

niu znaków.

We wszystkich niemal systemach stenogra-

ficznych, znaki krelone s na, nad lub pod

linj podstawow i w kadem umiejscowieniu

maj inne znaczenie; jeeli wic stenogram

pisany jest na papierze nielinjowanym trudno

jest, zwaszcza stenografom pocztkujcym,

uchwyci waciwy stosunek do linji podstawo-
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wej — a tcm samem okreli znaczenie figury

graficznej. Trudno t system niniejszy usu-

wa doszcztnie.

3. Ksztaty figar stenograficznych dadz
si podzieli na 10 zasadniczych typów a mia-

nowicie: l) figary z kropk 2) figary z kókiem
3) figary z ptelk 4) figary z czci koa lab

owala 5) figary z linji prostych 6) figary za-

gite w praw stron 7) figary zagite w lew
stron 8) figary zagite w obie strony 9) figary

z linj wykowat i 10) figary kombinowane
ze wszystkich powyszych typów.

NB. Wzory znaków stenograficznych po-

mieszczone s w czci II obejmujcej Przy-
kady.

4. Wszystkie litery alfabetu posiadaj wy-
miar jednostopniowy i pisz si z góry na dó
bez nacisku. Dwie tylko litery tj. p i s lepiej

jest czasem pisa z dou ku górze, za t ko-
cowe, tylko z dou ku górze kreli mona.

5. Wszystkie samogoski tj. a. e. i. o. u.

y, mog by symbolizowane tj. przedstawione
domylnie za pomoc nacisku, zmiany wymia-
ru lub dodania odpowiedniego znaczka na po-

przedzajcej samogosk spógosce, a miano-
wicie: a symbolizujemy naciskajc poprzedza-
jc spógosk jednostopniow np. ba. ca,

da i tp. e symbolizujemy zmniejszajc poprze-
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dzajc spógosk do V* stopniowego wymia-

ru bez naciska np. fe, ge, he i tp., i symboli-

zujemy naciskajc zmniejszon, do poowy po-

przedzajc spógosk np. ki, li, mi i tp.

o symbolizujemy powikszajc poprzedzajc
spógosk do 2 stopniowego wymiaru bez na-

ciska np. lo, o, mo i tp., 6 i u symbolizuje-

my naciskajc powikszon do 2 stopniowego

wymiaru poprzedzajc spógosk np. no, po,

ru. su i tp., y symbolizujemy, dodajc do po-

przedzajcej jednostopniowej spógoski ptelk
na dole np. ty, wy, zy i tp. Wszystkie te sa-

mogoski, uyte na pocztku wyrazu lub syla-

by, krelimy ich znakami alfabetycznymi.

6. Samogoski nosowe i symbolizu-

jemy dodajc ogonek wykowaty do poprze-

dzajcej spógoski, symbolizujcej a lub e np.

b, d, c. g i tp.

7. Oprócz alfabetu s jeszcze dwiki
poczonych liter, czciej w jzyku polskim

uywanych, gdy od kadego z nich rozpoczy-

na si namniej 100 wyrazów i dlatego warto

dla tych dwików mie znaki skrócone, przy-

pominajce jednak zblionym ksztatem litery

z których si skadaj a mianowicie br, gr. kl,

kr, ob, od, pl, pr, prz, sk, sp, st, tr, ws, wz.

Aona te grupy spógoskowe czy
w ten sposób, e jedna bdzie sta u góry,
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draga a dou byleby to czenie nie zatracao

ksztatu liter np. ck. sk, sch, kw, i tp. e za
w tym systemie nie symbolizujemy znaków za

pomoc opuszczania ich pod linj podstawow,
moemy cae wyrazy pisa w kierunku piono-

wym zamiast w poziomym o ile to okae si
wygodniejszem bez ujmy dla wymiaru znaków
np. gra, skaka, kwestarz.

8. Znaki tworzce wyraz czymy za

pomoc kreski cienkiej, która nie wyobraa
adnego dwiku, jeeli za kreska ta ma wy-

obraa liter e wówczas trzeba j zaopatzy

na rodku dugoci w zagicie np. bieda,

kobieta.

9. Przy czeniu znaków w wyrazy, zwa-
szcza w prdkiem pimie moe wypa potrze-

ba utworzenia z cznika ptelki, otó taka

ptelka nie posiada dwiku, równie jak po-

wyszy cznik kreskowy. Nie utrudni to od-

czytywania stenogramu, gdy ptelka uywana
jest tylko jako dwik w literze b lub / albo

w symbolizowanej samogosce y np. gruda,

sota, lepy.

10. Jeeli symbolizacja naciskowa odnosi

si do spógósek zoonych z 2-ch czci, lub

grupy spógosek, wystarcza pogrubienie jed-

nej, którejkolwiek czci np. ba. da, ku, mu,

pa, tu, wi. za.

— li-

11. Jeeli wypadnie zmikczy spógo-

sk, której nie mikczy samogoska / dodaje-

my do niej u dou ogonek wykowaty np. sta,

do, Sta, we i tp.

12. Znaczniki i skróty oprócz niezbd-

nych kocówek, trzeba tworzy z czci mowy
nieodmiennych, wielozgoskowych, czciej uy-

wanych i utworzone umie na pami, jeeli

chcemy oszczdzi sobie czasu i roboty przy

prdkiem pimie. Wzory takich skrótów pomie-

szczone s alfabetycznie w przykadach.

13. Przy zbiegu dwuch samogosek, mo-
na jedn z nich zsymbolizowa na ogólnej za-

sadzie symbolizacji samogosek tj. tak. jak gdyby

pierwsza z nich bya spógosk a mianowicie:

aa odtwarzamy przez zgrubienie pierwszego a

ae „ „ zmiejszenie do V* litery a itp.

13. Ogólna zasada skrótów polega na

tern. aeby w znakach odtwarza najznamien-

niejsze dwiki, z których przy odczytywaniu

stenogramu monaby si byo domyli wyrazu

zwaszcza wielozgoskowego a nawet caego

zdania. Kocówki deklinacyjne, konjugacyjne

i rodzajowe przewanie opuszczamy, poprze-

stajc na jednej, najlepiej podmiotowej, gdy
reszty mona si domyli na podstawie skad-

ni zgody lub rzdu. Przysowia lub znane



aforyzmy mona znaczy tylko pocztkowymi
wyrazami a reszt zastpowa znakiem =

Skróty s najzupeniej dowolne i kady
stenograf najatwiejsze dla siebie zastosuje.

15. Licby najwygodniej pisa cyframi

arabskiemi a obce jzyki ich dwikami, z któ-

rych stenograf, znajcy dany jzyk odtworzy

waciw pisowni.

Stenotachygrafji kady moe si nauczy
sam wedug niniejszego podrcznika a rozpo-

cz nauk najlepiej od kilkakrotnego przepi-

sania przykadów na papierze kratkowanym.

Rutor. którego adres posiada wydawca,
chtnie udziela wyjanie w godzinach od 5—7
po poudniu.
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